
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

বাংলােদশ িলশ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

টকসই উয়েনর
লে দেশর
শাি, িনরাপা ও
আইেনর শাসন
জারদারকরণ

২৪

[১.১] অপরােধর ত দানকারীর ব
বণ

[১.১.১] বেণর হার % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ৮০ ১০০

[১.২] অপরাধ সংাে ত াির পর
অসােনর হার

[১.২.১] অসােনর হার % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ৮০ ১০০

[১.৩] অপরাধ সংাে িজিড অসােনর
হার সংার অপােত

[১.৩.১] অপরাধ সংাে িজিড
অসােনর হার

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৮৬.৮৮

[১.৪] অধত অপরােধ অিভেযাগ াির
পর িসিকউশন

[১.৪.১] িসিকউশেনর হার % ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৪.৭৬

[১.৫] ধত অপরােধ অিভেযাগ াির পর
মামলা 

[১.৫.১] মামলা র হার % ৩ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৫০ ৪০ ৭০

[১.৬] ধত অপরাধ মামলার চাজিশট
দান কায ম

[১.৬.১] ধত অপরােধ ১৫০ িদন সমাে
দােয়রত মামলার চাজিশট দােনর হার

% ৪ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭২ ৮৪.৭৬

[১.৭] থানায় িহত ফতাির পেরায়ানার
[১.৭.১] থানায় িহত ফতাির পেরায়না
তািমেলর হার সংার অপােত

% ৩ ৯০ ৭৮ ৭৬ ৭২ ৯২.৭৭

[১.৮] সমন জারী ও সাী হািজর করণ
[১.৮.১] জারী ও সাী হািজর করেণর
হার সংার অপােত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫ ৮৩.০৯

[১.৯] এনিসিব (ইারেপাল) এর মােম
হীত কায ম

[১.৯.১] হীত কায ম সংার
অপােত

% ২ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬০ ৯০

[১.১০] িশ পাচার সংাে ত াির
সংা

[১.১০.১] ত াির পর িশ পাচার
সংাে অিভযােনর হার

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ১০০

[১.১১] বািববাহ রােধ ত াির
সংা

[১.১১.১] বািববাহ রােধ অিভযােনর
হার

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

আইন-লা রা
ও জি দমেন
জনগেণর
অংশহণ
িনিতকরণ

১৫

[২.১] গননািন (ওেপন হাউজ ড)
[২.১.১] ১ বছের থানায় গননািন (ওেপন
হাউজ ড) এর সংা

সংা ২ ৭৯২০ ৭৯১৫ ৭৯১০ ৭৯০০ ২০৪৪

[২.২] অপরাধ িবেরাধী সভালক কায ম
[২.২.১] বছের থানায় অপরাধ িবেরাধী
সভার সংা

সংা ২ ৭৯২০ ৭৯১৫ ৭৯১০ ৭৯০০ ৪২৩৭

[২.৩] জনসংেযাগ সভালক কায ম
[২.৩.১] বছের জনসংেযাগ সভালক
কায েমর সংা

সংা ২ ১৫৮৪০ ১৫৮৩৫ ১৫৮৩০ ১৫৮২০ ১০৯১৬

[২.৪] মাদক িবেরাধী অিভযান [২.৪.১] বছের অিভযােনর সংা সংা ২ ৩১৬৮০ ৩১৬৭৫ ৩১৬৭০ ৩১৬৬০ ১২৭৯৮

[২.৫] মানব পাচার িতেরােধ সীমা
জলায় অিভযান

[২.৫.১] বছের অিভযােনর সংা সংা ১ ৭৯২০ ৭৯১৫ ৭৯১০ ৭৯১০ ৭৯০৫ ১৯৯৫

[২.৬] িজব বষ  উপলে হাজতখানা
সংার

[২.৬.১] সংারত হাজতখানার সংা সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৫

[২.৭] উতন িলশ কম কতা কক থানা
পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ েনর সংা সংা ২ ৭৯২০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৩১১৮

[২.৮] পিরদশ নত থানার িসা
বাবায়ন

[২.৮.১] পিরদশ নত থানার িসা
বাবায়েনর হার

% ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫.০৫

[২.৯] উতন কম কতা কক িশ হ
ডে পিরদশ েনর সংা

[২.৯.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ৭৯২০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ১৯৯০

[২.১০] পির াম পির শহর এ
নীিতর আেলােক অিফস পিরার পির
করা

[২.১০.১] অিফেস পিরার পিরতা
সাধন করা

সংা ১ ৭৯২০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৫৭৭৬



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

ত ও যাগােযাগ
ি বহােরর
মােম জনগেণর
সবা সহজীকরণ

১৪

[৩.১] Real time এ ইিমেশেন
আগত ির সবা দান

[৩.১.১] Real time সবা দােনর
হার

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ১০০

[৩.২] ইিমেশেন আগত ির সবা
দােনর সময়

[৩.২.১] ইিমেশেন আগত ির সবা
দােনর সময়

িমিনট ২ ৫ ৬ ৭ ১০ ৫

[৩.৩] থানায় িসিডএমএস এ মামলা এি
[৩.৩.১] থানায় ত মামলা
িসিডএমএস এ এির হার সংার
অপােত

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ১০০

[৩.৪] িতমােস থানায় িলশ
ভিরিফেকশন সংা িহত আেবদেনর
সংা

[৩.৪.১] িতমােস থানায় িহত িলশ
ভিরিফেকশন এর জবাব রেণর হার

% ৩ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯১ ১০০

[৩.৫] ৯৯৯ দিনক িভিেত অপরাধ
সংাে কল াির সংা

[৩.৫.১] অপরােধর ত ািেত সাড়া
দােনর হার

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ১০০

[৩.৬] থানায় ািপত িশ হ ডে
আগত সাহা াথর সংা

[৩.৬.১] িশ হ ডে আগত সাহা
াথ িশর অিভেযাগ িনির হার

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ১০০

[৩.৭] িশ হ ডে কম রত কম কতার
িশণ

[৩.৭.১] কম কতার িশ হ ড
সংাে িশেণর হার

% ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭২ ৮৫.০৬

[৩.৮] িভকম সােপাট  সাের সবা
দান

[৩.৮.১] িভকম সােপাট  সাের সবা
দােনর হার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৩.৯] িভকম উার কায েম অিভযান [৩.৯.১] িভকম উাের অিভযান % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

৪
জনলা ও
ািফক বাপনা
িনয়ণ

১২

[৪.১] জন-ংখলা বাপনায় হীত
পদেপ

[৪.১.১] পিরচািলত টহল/অিভযান
কম ঘা
(হাজার)

৬ ৪১৮২৮ ৪১৮২৭ ৪১৮২৬ ৪১৮২৫ ৪১৮২৪ ২৭৫৩২

[৪.২] সড়ক ও মহাসড়েক চলাচলকারী
যানবাহেনর িনরাপায় হীত কায ম

[৪.২.১] ািফক িনয়ণ ও টহল কায ম
কম ঘা
(হাজার)

৩ ৪৮১৯৪ ৪৮১৯৩ ৪৮১৯২ ৪৮১৯১ ৪৮১৯০ ১২১৩৬

[৪.৩] ািফক বাপনা িনয়েণ হীত
কায েমর সংা

[৪.৩.১] পিরচািলত ািফক কায ম
সংা
(হাজার)

৩ ২১১১ ২১১০ ২১০৯ ২১০৮ ২১০৫ ৯০৮



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
িবান িভিক
তদ বাপনা

৬

[৫.১] িডএনএ িতেবদন দান [৫.১.১] িতেবদন দােনর হার % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৫.২] িভেসরা িতেবদন দান [৫.২.১] িতেবদন দােনর হার % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৫.৩] িফারি িতেবদন দান [৫.৩.১] িতেবদন দােনর হার % ২ ৯৫ ৮৮ ৮৬ ৯৮ ৮২ ১০০

৬
মানব সদ
উয়ন

৪ [৬.১] মানব সদ উয়েন হীত িশণ [৬.১.১] আেয়ািজত িশণ
কম ঘা
(হাজার)

৪ ১৭২৩ ১৭২২ ১৭২১ ১৭২০ ১৭১৮ ৭২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১১.০১৬

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ১.৩

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ৩১-০৮-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


